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Týden od 10. do 16. listopaduLekce 7

7

Náš odpoušt jící B h
Texty na tento týden
Neh 9,1–3; Da 9,4–19; Neh 9,4–8; Ko 1,16.17; Neh 9,9–38;  5,6–8

Základní verš
„Kdo kryje svá p estoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.“ 
(P  28,13)

Když skončila slavnost stánků (hebr. sukot) ,  vůdci národa znovu všechny 
shromáždili. Po oslavě se vrátili k tomu, co potřebovali všichni společně dokončit – vyznat 
své hříchy a činit z nich pokání před Bohem.

Předtím jim sice vůdci řekli, aby neplakali a netruchlili nad svými chybami, to však ne-
znamená, že zármutek a vyznání nejsou důležité. Nyní, po skončení slavnosti, byl čas prožít 
skutečné pokání.

Pořadí zde uvedených událostí nemusí nutně znamenat, že se musí uskutečnit vždy právě 
takto. A neznamená to ani, že by se měly odehrát opačně. I když se nám může jevit jako přiro-
zené dát na první místo pokání, po kterém by následovala chvála Bohu, možná by na prvním 
místě v našem životě mělo přece jen stát vzdávání úcty Bohu a radost z poznání jeho cha-
rakteru. Vždyť nakonec, apoštol Pavel v listu Římanům píše, že právě „Boží dobrota tě vede 
k pokání“ (Ř 2,4; ČSP). A Boží dobrota by nás proto měla vést nejen k vzdávání chvály, ale měla 
by nám připomínat, že potřebujeme Boží odpuštění, očištění a znovuzrození.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Půst a vyznání vin- Začátek modlitby pokání- Poučení z minulosti- Odmítnutí zákona a proroků- Závěrečný chvalozpěv a uzavření dohody- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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P ST A VYZNÁNÍ VIN 
1Dvacátého tvrtého dne toho m síce se Izraelci shromáždili k postu v žín ných rouchách a s prstí  
na hlav . 2Izraelovi potomci se odd lili ode všech cizinc . Stáli a vyznávali své h íchy i nepravosti 
svých otc . 3Povstávali ze svých míst, když etli ty ikrát za den z knihy Zákona Hospodina, svého 
Boha, a ty ikrát se vyznávali a klan li Hospodinu, svému Bohu. (Neh 9,1–3)

Osobní studium
Co tě na úvodních verších nejvíce oslovuje? 
Proč se podle tebe Izraelci oddělili od cizinců? 

Ačkoli Nehemjáš velmi horlivě vedl lidi 
k tomu, aby s Bohem prožívali radost, nyní 
vedl shromážděné k půstu. Pokořovali se 
před Bohem, oblékli se do žíněných šatů 
(šatů z pytloviny; B21) a sypali si na hlavu 
prach (prsť; ČEP, hlínu; B21). Jelikož cizinci 
neměli svůj podíl na hříších, kterých se do-
pustil židovský národ, Izraelci se od nich 
oddělili. Byli si totiž vědomi, že musí přiznat 
a prosit o odpuštění svých vlastních hříchů, 
které je přivedly do vyhnanství.

Společné modlitby a vyznání Izraelců jsou 
vyjádřením hlubokého pochopení povahy 
hříchu. Židé se mohli zlobit na své předky 
za jejich hříchy a viny, které přivedly celý 
národ do vyhnanství. Nebo si mohli stěžovat 
na špatná rozhodnutí bývalých králů a nedo-
statek zbožnosti předchozích generací. Ale 
místo toho, aby se užírali hněvem a pocity 
křivdy, obrátili se pokorně k Bohu a vyznávali 
se ze svých hříchů i z hříchů svých otců.

Text Neh 9,3 říká, že lidé „čtyřikrát za den“ 
(ČEP) nebo jinak přeloženo „čtvrtinu dne“ 
(ČSP) četli z knihy zákona a stejnou dobu 
pak vyznávali své hříchy a klaněli se Hos-
podinu. V daném kontextu se v tomto verši 
již potřetí mluví o čtení Tóry. Pro pokání 
založené na poznání pravdy, která přichází 
od Boha, má čtení Tóry klíčové místo. Čteme-
-li Bibli, čteme Boží slovo a Duch svatý k nám 
může promlouvat a může nás učit. Pravda 
jeho slova formuje naše myšlení a chápání, 
povzbuzuje nás a pozvedá.

Izraelci truchlili i proto, že po čase strá-
veném v přítomnosti svatého Boha si mno-
hem intenzivněji uvědomovali jeho krásu 
a dobrotu. I my můžeme žasnout nad tím, že 
Stvořitel vesmíru se nám rozhodl být blíz-
ko, navzdory naší nehodnosti. Společenství 
s Bohem nám pomáhá chápat, že bez jeho 
působení v našich životech se ničím neliší-
me od našich chybujících duchovních před-
chůdců ve víře. Jen díky Bohu, který v nás 
a na nás pracuje, se můžeme měnit k jeho 
obrazu a stávat se takovými, jakými nás 
chce mít.

P e ti si text Da 9,4–19. V em tato modlitba mluví i o tvém život ? Co užite ného m že 
p inést tob  i celé církvi?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
4Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy: „Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání!5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů.6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země.7Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili.8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili.9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky.11Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili.12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno v Jeruzalémě.13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozíravě podle jeho pravdy.14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho neposlouchali.15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní.16Panovníku, nechť se, prosím, podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás.17Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě , Panovníku.

-jcHB
Zvýraznění
18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování.19Panovníku, slyš! Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem.“
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ZA ÁTEK MODLITBY POKÁNÍ
6Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi u inil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, 
co je na ní, mo e i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš p i život  a nebeské zástupy se ti 
klan jí. 7Ty, Hospodine, jsi B h; ty jsi vyvolil Abrama a vyvedls jej z Ur-kasdímu a dals mu jméno 
Abraham. 8Shledal jsi, že jeho srdce je ti v rné, a uzav el jsi s ním smlouvu, že zemi Kenaanc , 
Chetejc , Emorejc  a Perizejc , Jebúsejc  a Girgašejc  dáš jeho potomstvu. Dostál jsi svému 
slovu, nebo  jsi spravedlivý. (Neh 9,6–8)

Osobní studium
Odpovědí lidu na čtení Tóry byla dlouhá 
modlitba, která popisovala Boží dobro-
tu v protikladu s dějinami bezbožnosti Iz-
raele. Můžeme si všimnout, že se tato reakce 
podobá více kázání než modlitbě, protože 
téměř každý verš je odkazem na nějaký bib-
lický text. Možná nás při čtení této modlitby 
naplní netrpělivost, protože dlouhé mod-
litby pokání nejsou v našich podmínkách 
obvyklé. Po vyřčení několika formálních 
frází pokání se obvykle rychle přesouváme 
k jiným oblastem, které považujeme za na-
léhavější.

Uvažuj o textu Neh 9,4–8. Na co se zamě-
řují úvodní myšlenky této modlitby? Proč 
podle tebe tvoří právě tyto myšlenky úvod 
celé modlitby pokání?

V první části modlitby lidé chválí a osla-
vují Hospodina a jeho jméno. V hebrejské kul-
tuře jméno nebylo jen označení člověka, ale 
naznačovalo, jaký vlastně je. Oslava Božího 
jména je důležitá, neboť celému světu uka-
zuje, že je to jméno hodné úcty a chvály. Jde 
o mimořádné jméno, jméno Stvořitele vesmí-

ru. Modlitba začíná vzdáváním chvály Bohu 
jako Stvořiteli a udržovateli života (Neh 9,6; 
Ko 1,16.17).

Ten, který všechno stvořil, vyvolil Abra-
hama, člověka, který nebyl výjimečný ničím 
jiným, než že jeho srdce bylo Bohu věrné 
(Neh 9,8). Může se nám zdát, že Abrahamovi 
občas chybí víra, ale když ho Bůh vyzval, aby 
obětoval svého syna, nezaváhal a neztratil 
odvahu (Gn 22). Své věrnosti se nenaučil ze 
dne na den, ale během svého dlouhého choze-
ní s Hospodinem. V hebrejském myšlení před-
stavuje „srdce“ mysl člověka. Jinými slovy, 
Abraham rozvinul svou věrnost Bohu v myš-
lení a skutcích a Bůh v tom našel zalíbení. 

První část modlitby se zaměřuje na Boha 
jako na (1) Stvořitele, (2) Dárce života a toho, 
kdo (3) dodržuje své slovo. Lidé si nejprve 
připomněli, jaký Bůh je: Hospodin je věrný 
Bůh, který nás stvořil, udržuje nás při živo-
tě a vždy plní svá zaslíbení. Pokud si toto 
uvědomujeme i my, dává to našemu životu 
smysl, učí nás to důvěřovat Bohu i v těch 
nejtěžších a nejsložitějších situacích, kdy by 
se nám mohlo zdát, že se vzdálil a na našich 
trápeních mu nezáleží.

Co pro tebe osobn  znamená v domí, že B h je tvým Stvo itelem a dárcem života? Jak to 
ovliv uje tv j vztah k n mu a k druhým?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
4Na výstupek pro levity se postavili Jéšua a Baní, Kadmíel, Šebanjáš, Buní, Šerebjáš, Baní, Kenaní a velmi hlasitě úpěli k Hospodinu, svému Bohu.5Pak vyzvali levité Jéšua a Kadmíel, Baní, Chašabnejáš, Šerebjáš, Hódijáš, Šebanjáš a Petachjáš lid : „Povstaňte, dobrořečte Hospodinu, svému Bohu, po všechny věky. Ať dobrořečí tvému slavnému jménu, vyvýšenému nad každé dobrořečení a chválu.

-jcHB
Zvýraznění
16neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.17On předchází všechno, všechno v něm spočívá,

-jcHB
Zvýraznění
1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.4Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe,5nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo člověka, který by zemi obdělával.6Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch.7I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.8A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.9Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.10Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky.11Jméno prvního je Píšon; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato,12a zlato té země je skvělé; je tam také vonná pryskyřice a kámen karneol.13Jméno druhé řeky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš.14Jméno třetí řeky je Chidekel; ta teče východně od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat.15Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.16A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst.17Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“18I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“19Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.20Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.21I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.22A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.23Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“24Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.25Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.
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POU ENÍ Z MINULOSTI
16Ale oni, naši otcové, se zpupn  vyvyšovali, byli tvrdošíjní a neposlouchali tvé p íkazy. 17Odmítli 
poslouchat a ani si nevzpomn li na divuplné skutky, které jsi pro n  inil. Byli tvrdošíjní a vzali 
si vzdorn  do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však B h ochotný odpoušt t, milostivý 
a soucitný, shovívavý a nesmírn  milosrdný, proto jsi je neopustil. (Neh 9,16.17)

Osobní studium
Přečti si text Neh 9,9–22. Co z toho, co Bůh 
udělal pro Izraelský národ, je zmíněno v uve-
dených verších? Proč byla zmínka o těchto 
Božích činech důležitá v procesu vyznávání 
hříchů? Která myšlenka tě v této části nejvíce 
oslovila?
Od oslavování Boha a jeho věrnosti se v této 
části přenáší pozornost na protiklad – nevěr-
nost Izraele během jejich pobytu v Egyptě 
a na poušti. Připomínají se zde nejrůznější 
dary, které Bůh dal Izraelcům. Naneštěstí 
odpovědí praotců na tyto dary byly pýcha, 
tvrdohlavost a lhostejnost k Božím skutkům 
milosti. Uznání lidských selhání a nedostat-
ku opravdové oddanosti Bohu je důležitým 
krokem na cestě pokání. A i když se v těch-
to verších mluví o lidech, kteří žili dávno 
před námi, nelze nijak popřít, že i my (každý 
bez výjimky) selháváme ve stejných oblas-
tech. Jsme namyšlení a tvrdošíjní, přehlíží-
me Boží jednání v našem životě a spoléháme 
na štěstí a vlastní schopnosti. A když věci 
nejdou tak, jak bychom si to představovali, 
viníme z toho Boha a to nás vede k další za-
trpklosti a vzdorovitosti.
Zde však do smutného obrazu reality vstu-
puje evangelium, které platilo pro Izraelce 

a platí i pro nás. Vyznání našich hříchů nás 
nezachrání, to může udělat jen oběť, kterou 
pro naši záchranu přinesl Kristus. 
Vyznání spolu s pokáním je však důleži-
té pro naše vlastní uvědomění si, že nut-
ně potřebujeme Kristovu milost. „Když 
prostřednictvím pokání a víry přijímá-
me Krista jako našeho Spasitele, odpouští 
nám Hospodin naše hříchy a zahlazuje 
trest, který je určen pro přestupníky zá-
kona. Hříšník pak stojí před Bohem jako 
spravedlivý člověk, který nalezl přízeň 
v nebesích a prostřednictvím Ducha sva-
tého má společenství s Otcem a se Synem.“ 
(3SM 191)

A jelikož Boží dobrota nás přivádí k vy-
znání hříchů a k pokání, platí, že Boží moc 
nám pomůže je i zanechat.

Popsaná situace by se dala shrnout kon-
statováním, že zatímco Izraelci byli tvrdo-
hlaví, Bůh byl milující. Když si Izraelci uvě-
domili, co všechno pro ně Hospodin udělal 
v minulosti, na základě jeho zaslíbení po-
chopili, co všechno pro ně koná dnes a co je 
připraven učinit v budoucnosti. Proto bylo 
pro lidi vždy tak důležité neustále si připo-
mínat, jak je Bůh vedl v minulosti. Jestliže 
na Boží skutky zapomněli, vždy se dostali 
do potíží.

Uvažuj o dob , kdy jsi prožíval naprostou jistotu, že B h jedná ve tvém život . Jak ti toto 
v domí m že být posilou a ujišt ním v dob , kdy p ijdou problémy? Jak se m žeš nau it 
d v ovat Boží dobrot  i uprost ed potíží, když se cítíš sklí ený, na dn  a vystrašený bu-
doucností?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9Viděl jsi utrpení našich otců v Egyptě a slyšel jsi jejich úpění u Rákosového moře.10I učinil jsi znamení a zázraky proti faraónovi a proti všem jeho služebníkům i proti všemu lidu jeho země, protože jsi poznal, jak se nad nimi zpupně vyvyšovali. Tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes.11Rozpoltil jsi před nimi moře a oni prošli mořem po suchu; ale jejich pronásledovatele jsi uvrhl do hlubin jako kámen do dravých vod.12Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci sloupem ohnivým, aby jim osvětloval cestu, po níž by šli.13Sestoupil jsi na horu Sínaj a mluvil jsi s nimi z nebe, vydal jsi jim přímé řády a spolehlivá naučení, dobrá nařízení a přikázání.14Učinil jsi jim známý svůj svatý den odpočinku, příkazy, nařízení a zákon jsi jim vydal skrze svého služebníka Mojžíše.15Dal jsi jim chléb z nebe, když hladověli, vyvedl jsi jim vodu ze skaliska, když žíznili. A řekl jsi jim, aby šli obsadit zemi, o které jsi s pozvednutím ruky přisáhl , že jim ji dáš.16Ale oni, naši otcové, se zpupně vyvyšovali, byli tvrdošíjní a neposlouchali tvé příkazy.17Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil.18Dokonce si odlili sochu býčka a řekli: ‚To je tvůj bůh, který tě vyvedl z Egypta.‘ Dopustili se strašného rouhání.19Avšak ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil. Ve dne od nich neodcházel sloup oblakový, který je vodil po cestě, a v noci sloup ohnivý, který jim osvětloval cestu, po níž by šli.20Dával jsi svého dobrého ducha, aby je poučoval. Neodnímal jsi jim od úst svou manu a dával jsi jim vodu, když žíznili.21Po čtyřicet let ses o ně na poušti staral, nic jim nescházelo, pláště jim nezvetšely a nohy jim neotekly.22Potom jsi jim dal království a národy, přidělil jsi jim každý kout. Obsadili zemi Síchonovu, totiž zemi krále chešbónského, i zemi bášanského krále Óga.
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ODMÍTNUTÍ ZÁKONA A PROROK
24A synové do té zem  vešli a obsadili ji. Poko il jsi p ed nimi obyvatele zem , Kenaance, a vydals 
jim je do rukou, i jejich krále a národy zem , aby s nimi naložili podle své v le. 25Dobyli opevn -
ná m sta a žírnou zemi a obsadili domy plné všelijakých dobrých v cí, vytesané nádrže, vinice, 
olivoví a množství ovocného stromoví. Jedli a nasytili se, ztu n li a žili v rozkoši z tvé veliké dob-
roty. 26Ale za ali být vzpurní a bou ili se proti tob . Tv j zákon zavrhli a vraždili tvé proroky, kte í 
je varovali, aby je obrátili zp t k tob . Dopustili se strašného rouhání. (Neh 9,24–26)

Osobní studium
Přečti si text Neh 9,23–31. Přemýšlej, jak se 
chovali Izraelci v reakci na velkou Boží dob-
rotu (Neh 9,25).

Tato část modlitby (která opravdu vyzní-
vá jako kázání) se zaměřuje na život v Kanaá-
nu během doby, kdy Izraelci obsazovali zemi 
darovanou jim Bohem. Zdá se, že brali příliš 
samozřejmě vše, co od Boha dostali – půdu, 
města, vinice a pole. V textu zaznívá: „Jed-
li a nasytili se, ztučněli a žili v rozkoši…“ 
(Neh 9,25) Výraz „ztučněli“ se v Písmu nachá-
zí jen několikrát (např. Dt 32,15 a Jr 5,28), ale 
vždy má negativní význam. 

Užívali si plnými doušky života díky vel-
ké Boží dobrotě, jejich radostí však nebyl sa-
motný Bůh, ale to, co od něj dostali. Je zřejmé, 
že „mít vše“ nevede automaticky k blízkému 
vztahu k Bohu. Možná si někdy pomyslí-
me: „Kdybych tak měl to nebo ono, byl bych 
šťastný!“ Ale nefunguje to tak. Izraelci dostá-
vali od Boha obrovské dary, ale radost z nich 
je naopak od Boha vzdálila. Velmi často se 
i nám stává, že se zaměříme na dary a zapo-
meneme na Dárce. Takový postoj může mít 
zničující následky. 

Samozřejmě to neznamená, že se nesmí-
me nebo nemáme těšit z darů, které nám Bůh 
dává. Hospodin touží, abychom se z jeho darů 
radovali. Tato radost však není zárukou, že si 
k Bohu najdeme blízký vztah. Právě naopak, 
pokud si nedáme pozor, Boží dary se pro nás 
mohou stát důvodem k pádu. V této části Písma 
se dozvídáme, že vůdcové národa vyznávají 
svou nevěrnost Bohu. Pozorují dějiny svého 
národa a velmi jasně pojmenovávají přestou-
pení, kterých se jako národ dopustili. Některé 
aspekty této situace se ukazují jako opravdu 
důležité: (1) Izraelci zavrhli Boží zákon a (2) pro-
následovali proroky. Nyní však rozpoznali, že 
Boží zákon a Boží proroci pomáhali růst celé-
mu společenství, ale i jednotlivcům. Zdůrazňují 
to i v modlitbě: „Dával jsi jim výstrahu, abys 
je přivedl zpět ke svému zákonu. Oni se však 
zpupně vyvyšovali, neposlouchali tvé příkazy 
a prohřešovali se proti tvým řádům, které dá-
vají život tomu, kdo se jimi řídí.“ (Neh 9,29; citát 
z Lv 18,5) Zároveň vyznali, že prostřednictvím 
proroků mluvil Boží Duch. Bůh nám dal svá při-
kázání, abychom mohli žít. Poslal své proroky, 
aby formovali naše chápání Boží pravdy. Kaž-
dý z nás si musí čestně zodpovědět otázku, jaký 
postoj zaujímáme k Božím darům.

Kdybys m l napsat modlitbu pokání, co všechno bys do ní zahrnul? Co všechno bys m l 
pot ebu vyznat?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
23Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy nebeské, uvedls je do země, o níž jsi řekl jejich otcům, aby ji šli obsadit.24A synové do té země vešli a obsadili ji . Pokořil jsi před nimi obyvatele země, Kenaance, a vydals jim je do rukou, i jejich krále a národy země, aby s nimi naložili podle své vůle.25Dobyli opevněná města a žírnou zemi a obsadili domy plné všelijakých dobrých věcí, vytesané nádrže, vinice, olivoví a množství ovocného stromoví. Jedli a nasytili se, ztučněli a žili v rozkoši z tvé veliké dobroty.26Ale začali být vzpurní a bouřili se proti tobě. Tvůj zákon zavrhli a vraždili tvé proroky, kteří je varovali, aby je obrátili zpět k tobě. Dopustili se strašného rouhání.27Proto jsi je vydal do rukou jejich protivníků, aby je sužovali. Když však v dobách svého soužení úpěli k tobě, tys je z nebe vyslýchal a z nesmírného slitování jsi jim dával vysvoboditele, aby je vysvobozovali z rukou jejich protivníků.28Ale jen si oddechli, zase páchali, co je před tebou zlé. Proto jsi je nechal napospas jejich nepřátelům, aby nad nimi panovali. Když však opět k tobě úpěli, tys je z nebe vyslýchal a ve svém slitování je nesčetněkrát zachraňoval.29Dával jsi jim výstrahu, abys je přivedl zpět ke svému zákonu. Oni se však zpupně vyvyšovali, neposlouchali tvé příkazy a prohřešovali se proti tvým řádům, které dávají život tomu, kdo se jimi řídí. Umíněně se obraceli zády, byli tvrdošíjní a neposlouchali.30Měl jsi s nimi trpělivost po mnohá léta. Skrze své proroky jsi jim dával výstrahu svým duchem, ale neposlouchali. Proto jsi je vydal do rukou národů cizích zemí.31Ale z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný.

-jcHB
Zvýraznění
Ješurún ztučněl a zbujněl, ztučněl jsi, obrostl tukem a ztloustl. Bohem, který ho učinil, opovrhl, potupil Skálu své spásy.

-jcHB
Zvýraznění
Tuční jsou, tlustí, zlé události netečně přecházejí, nikoho neobhájí, ani sirotka, a přesto je provází zdar. Za právo ubožáků se na soudu nepostaví.

-jcHB
Zvýraznění
Budete dbát na moje nařízení a na moje řády. Člověk, který podle nich bude jednat, bude z nich žít. Já jsem Hospodin.
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ZÁV RE NÝ CHVALOZP V A UZAV ENÍ DOHODY
32Nyní tedy, náš Bože, Bože veliký, mocný a budící báze , který zachováváš smlouvu a milosr-
denství, nepokládej za málo všechny ty útrapy, které dolehly na nás, na naše krále, p edáky, 
kn ze a proroky, na naše otce a na všechen tv j lid od doby asyrských král  až dodnes. 33Ty 
jsi spravedlivý ve všem, co na nás p išlo, nebo  jsi jednal v rn , kdežto my jsme si po ínali 
svévoln . … 36Proto jsme dnes otroky. V té zemi, kterou jsi dal našim otc m, aby jedli její plody 
a dobroty, jsme otroky. 37Její bohatá úroda p ipadá král m, které jsi nad námi ustanovil pro 
naše h íchy; vládnou nad našimi t ly i nad naším dobytkem, jak se jim zlíbí. Jsme ve velikém 
soužení. (Neh 9,32.33.36.37)

Osobní studium
Přečti si text Neh 9,32–37. Na co se zaměřuje 
závěr této modlitby pokání?

Jak jsme si již připomněli, tato modlitba 
je oslavou Boha za to, jaký je – veliký, mocný, 
úžasný, milostivý, milosrdný a dodržující 
smlouvu. Zdá se, že Izraelci byli ve svém zá-
věrečném vyjádření Boží dobroty vůči nim 
opravdu upřímní.

Zároveň přišli s návrhem uzavřít dohodu 
ve formě smlouvy, která je popsána v 10. ka-
pitole. O co jim šlo? Obrátili se na Boha 
s prosbou: „nepokládej za málo všechny ty 
útrapy…“ (Neh 9,32).

Společenství vyvoleného lidu bylo pod-
řízeno cizím králům, kterým museli platit 
různé odvody. Na malé společenství Izraele 
doléhal útlak ze všech stran a z celé situa-
ce už byli frustrovaní. Museli snášet jednu 
krutovládu za druhou a neustále doufali 
ve zlepšení situace.

Je zajímavé, že sami sebe nazvali „otro-
ky“ (Neh 9,36). Nejprve tedy uznali nevěr-

nost svého národa a nakonec sami sebe 
označili za otroky. Ti musejí poslouchat 
ty, kteří nad nimi vládnou. Právě použití 
tohoto výrazu naznačuje, že si uvědomili 
potřebu poslouchat Hospodina takovým 
způsobem, jakým to jejich předchůdci ne-
dělali. Je to vyjádření jejich touhy být věr-
nými Hospodinu a jeho přikázáním; jako 
Boží služebníci žádají, aby zasáhl v jejich 
prospěch.

Svou situaci charakterizují slovy: „Jsme 
ve velikém soužení“ (Neh 9,37). Tento stav 
je podobný stavu, ve kterém se židé nachá-
zeli v Egyptě (Neh 9,9). V modlitbě oslavují 
Boha za to, že viděl jejich trápení v Egyptě 
a nepřehlédl ho. Společenství nyní žádá 
Boha, aby jednal v jejich prospěch, tak jak 
to dělal v minulosti. Prosí ho o to i přesto, 
že – jak vyznávají – si takovou milost neza-
slouží. Vždyť králové, knížata, kněží, proro-
ci ani otcové nebyli věrní. Ve své situaci se 
nespoléhají ani sami na sebe ani na skutky 
svých otců. Přesto doufají, že Hospodin za-
sáhne v jejich prospěch.

P e ti si text  5,6–8. Jak tyto verše odrážejí to, o co žádali Izraelci Boha? Co popisuje apo-
štol Pavel? V em ti mohou být jeho slova povzbuzením?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
34Naši králové, předáci, kněží a otcové se neřídili tvým zákonem, nedbali na tvá přikázání a na tvá svědectví, kterými jsi je varoval.35Ve svém království, přes tvoji mnohou dobrotu, kterou jsi jim prokazoval, v širé a žírné zemi, kterou jsi jim dal, nesloužili tobě a neodvrátili se od svých zlých skutků.

-jcHB
Zvýraznění
6Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné.7Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život.8Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

-jcHB
Zvýraznění
Viděl jsi utrpení našich otců v Egyptě a slyšel jsi jejich úpění u Rákosového moře.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si kapitolu „Čisté svědomí“ z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji (SC 37–41; CVP 38–41).
Ve verši Neh 9,25 Izraelci hovoří o tom, jak si jejich předkové „užívali“ díky obrovské Boží dob-

rotě. Kořen tohoto slovesa je stejný jako u jména rajské zahrady – Eden (Gn 2,15). Možná bychom 
verš Neh 9,25 mohli přeložit jako „žili si jako v ráji“ díky obrovské Boží dobrotě.

Evangelium hovoří o obnově. V této souvislosti je zahrada Eden jedním z nejlepších symbolů 
obnovy. Bůh si vyvolil židovský národ a přiváděl je na křižovatky starověkého světa, aby si 
uvědomili, že „Eden“ může v určitém smyslu existovat i na padlé zemi. Po vyhnanství a návratu 
se opět taková možnost otevírala: „Hospodin potěší Sijón, potěší všechna jeho místa, jež jsou 
v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova…“ (Iz 51,3).

Izraelci prožívali radost z materiálních požehnání, která jim Hospodin zaslíbil a která byla 
jakousi připomínkou hojnosti Edenu. Bylo to tak správně a Izraelci se z Božích požehnání měli 
těšit. Vždyť Hospodin stvořil fyzický svět tak, aby byl lidem k radosti. A radost z něj prožívali 
i Izraelci. Jejich hřích neležel v tom, že si díky Boží dobrotě „žili jako v ráji“, ale v tom, že zapomněli 
na Hospodina (Ez 23,35), jehož dobrotu si užívali. A tak se požehnání stalo cílem samo o sobě, mís-
to aby se naplnil jeho skutečný smysl – zjevit Boha všem okolo a řídit se jeho radami.

Otázky k rozhovoru
1.  Ježíš ve svém podobenství ekl: „U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, 

ale asné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a z stane bez úrody.“ (Mt 13,22) Jak 
rozumíte slov m „vábivost majetku slovo udusí“? Jak to souvisí s modlitbou vyznání, 
kterou jsme studovali tento týden?

2.  Všimn te si, že v modlitb  z Neh 9 se tém  na úplném za átku hovo í o Bohu jako 
Stvo iteli a Dárci života. Pro  bylo pro víru Izraele (a pro  by m lo být i pro naši víru) 
poznání Boha jako Stvo itele tak d ležité?

3.  Jak m žeme dosáhnout správné rovnováhy, abychom uznali náš d di ný sklon ke h íchu, 
který ovliv uje naše jednání, a zárove  nedovolili satanovi, aby naši h íšnost použil k na-
šemu zmalomysln ní, zoufalství a nakonec k tomu, že bychom se své víry úpln  vzdali?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
________________________________________  _______________________________________  
________________________________________  _______________________________________  
________________________________________  _______________________________________

 16:20

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení




